UZNESENIE č. 2
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Železnej Breznici, konaného dňa 15.12.2014.
1.) Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
a.) na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, a teda je uznášaniaschopné.
Prezenčná listina je v Prílohe č. 1.
b.) uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
2.) Obecné zastupiteľstvo volí :
a.) komisiu na prípravu uznesenia v zložení : Peter Dávid
Ing. Radoslav Barcík
Miroslava Budová
b.) overovateľov zápisnice v zložení : Jana Pastierovičová
Mgr. Peter Lipnický
Hlasovanie poslancov : celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrh
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli zvolení !
3.) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a.) Program rokovania – v Prílohe č. 2.
b.) Rozpočet Obce Železná Breznica na rok 2015 – v Prílohe č. 3.
c.) nevytváranie Programového rozpočtu obce v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení jeho platných noviel ( zákon
č. 426/2013 Z.z. ).
d.) zaradenie poslancov OZ a občanov obce do jednotlivých komisií OZ nasledovne :
Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia :
predseda : Mgr. Peter Lipnický
člen
: Ing. Radoslav Barcík
člen
: Jozef Dúbravský
člen
: František Kapusta
Komisia pre školstvo, kultúru a šport :
predseda :
člen
:
člen
:
člen
:

Miroslava Budová
Jana Pastierovičová
Ing. Michal Mališ
Adriana Bozalková

člen
: Ing. Miroslav Dávid
Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií a ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov :
predseda : Peter Dávid
člen
: Ivan Donoval
člen
: Ing. Radoslav Barcík
e.) rozdelenie poslaneckých obvodov v obci medzi jednotlivých poslancov nasledovne :
od s.č. 1 po 26 ( m.č. Huta ) :
Ivan Donoval
od s.č. 27 po 58 ( Jaminá, Majer ) :
Miroslava Budová
od s.č. 59 po 81 ( Majer ) :
Jana Pastierovičová
od s.č. 82 po 122 ( Za pasekou, Kúty ) :
Peter Dávid
od s.č. 123 po 159 ( horný koniec ) : Ing. Radoslav Barcík
od s.č. 160 po 187 ( stred dediny ) :
Mgr. Peter Lipnický
od s.č. 188 po 220 / Priehrada, Slnečná ) : Ing. Michal Mališ
f.) preplatenie zostatkovej dovolenky starostovi obce z minulého funkčného obdobia.
g.) poplatok za prenájom klubovej miestnosti v Kultúrnom dome v sume :
20.- eur bez vykurovania
30.- eur s vykurovaním
h.) súhlas so spracovaním stratégie pre Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko-Dobronivské na nové programovacie obdobie 2014 až 2020.
i.) členov Rady školy pri Materskej škole v Železnej Breznici za zriaďovateľa – Obec Železná
Breznica v zložení : Ing. Michal Mališ a Ivan Donoval.
Hlasovanie poslancov k bodu 3.), písm.: a,b,c,d,e,f,g, h, i :
celkový počet poslancov
počet prítomných poslancov
za návrhy
proti
zdržal sa

7
7
7
0
0

Uznesenia boli/neboli schválené !
4.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a.) Žiadosť o pridelenie vozidla pre DHZO na MV SR zo dňa 27.11.2014 v súlade
s Uznesením OZ č. 1.) , bod č. 9, písm. „b“ zo dňa 26.11.2014.

Návrhová komisia : Peter Dávid

Starosta obce

...............................................

Ing. Radoslav Barcík

...............................................

Miroslava Budová

...............................................

: Ján Dúbravský

................................................

